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1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์
๑.1 ประวัติความเป็นมา
นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ใหขอสันนิษฐานโดยสรุปว่า้จังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นที่ตั้ง
อาณาจักรอันยิ่งใหญ่้รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี้ (พุทธศตวรรษที่้๑๒ – ๑๖) เชื่อมต่อจนถึงสมัยลพบุรี้้
(พุทธศตวรรษที่้๑๖ – ๑๘ ) จากนั้นก็เริ่มเสื่อมอานาจลงและแตกแยก้อาจจะดวยเหตุภัยธรรมชาติหรือ
สงคราม้ประชาชนกระจายออกไปตั้งชุมชนเล็ก้ๆ้ตามป่าหรือชายแดนเรียกว่า้“เขมรป่าดง”
สมัยกรุงธนบุรี้พ.ศ. ๒๓๑๙ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช้ขณะดารงพระ
ยศเจาพระยาจักรี้เสด็จฯ้มาทรงจัดระเบียบการปกครองเมืองนางรอง้รวบรวมผูคนเมืองตลุง้เมืองสุรินทร์้
เมืองสังขะ้และเมืองขุขันธ์้ก่อตั้งเป็นเมืองใหม่้ณ้ชัยภูมิป่าทุ่งตนแป๊ะเรียกว่า้“เมืองแป๊ะ” คือเมืองบุรีรัมย์
ปัจจุบัน้้ความชอบครั้งนี้้ไดรับพระราชทานพระอิสริยศ้เป็นสมเด็จเจาพระยามหากษัตริย์ศึก้้พ.ศ. ๒๔๕๐ ไดมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ้้ใหกระทรวงมหาดไทยปรับปรุง้้หัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให
มณฑลนครราชสีมาประกอบดวย้๓ เมือง้๑๗ อาเภอ้คือ้เมืองนครราชสีมา้๑๐ อาเภอ้เมืองชัยภูมิ้ ๓
อาเภอ้และเมืองบุรีรัมย์้ ๔ อาเภอ้คือ้นางรอง้พุทไธสง้้ประโคนชัย้้และรัตนบุรี้(ปัจจุบันอยู่ในเขตการ
ปกครองของจั งหวัด สุริ น ทร์)ต่อมาไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชอาณาจักรสยาม้พ.ศ.
๒๔๗๖ ขึ้นยุบมณฑล้และจัดระเบียบบริหารราชการ้ออกเป็นจังหวัดและอาเภอ้เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น้
“จังหวัดบุรีรัมย์” แต่นั้นเป็นตนมา้
จังหวัดบุรีรัมย์้้หมายถึงเมืองแห่งความรื่นรมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญน่าเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณที่มีอยู่
มากมายกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งจังหวัด้อีกทั้งยังเป็นที่รูจักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม้้เพราะเป็น
แหล่งปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี้และเป็นแหล่งทอผาไหมที่สวยงามและมีชื่อเสียง้นอกจากนี้ดวยสภาพ
พื้น ที่ตั้ง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบาน้จึงทาให มีความหลากหลายของเชื้อชาติซึ่งก่อใหเกิดความ
หลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม้จนทาใหเป็นที่รูจักโดยทั่วไปดังคาขวัญของจังหวัดที่ว่า้้“เมืองปราสาทหิน
ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้้าเมืองกีฬา”
ขณะเดียวกันบุรีรัมย์ก็มีบทบาทสาคัญในดานอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึ่ง้้เพราะเป็นแหล่ง
ผลิ ตหิ น ก่อสร างแหล่ งใหญ่ที่มีคุณภาพดีที่สุ ดของประเทศ้โดยเฉพาะในย่านอาเภอเมืองบุรีรัมย์้้อาเภอ
นางรอง้้และอาเภอเฉลิมพระเกียรติฯ้้สามารถส่งหินจาหน่ายใหแก่จังหวัดต่างๆในเขตภาคอีสานตอนล่าง
และภาคอื่นๆ
1.๒ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางทิศใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย้อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร้โดยรถยนต์ประมาณ้้้๓๘๕ กิโลเมตร้ทางรถไฟประมาณ้้๓๗๖ กิโลเมตร้มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกลเคียง้้ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น้้มหาสารคาม้้และสุรินทร์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
ทิศใต
ติดต่อกับจังหวัดสระแกว้้และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์้้มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ้้๑๐,๓๙๓.๙๔๕
ตารางกิโลเมตร้หรือ้้
๖,๔๕๑,๑๗๘.๑๒๕ ไร่้้้มีพื้นที่ทาการเกษตร้้้5,050,063้้ไร่้
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง้พื้นที่ลาดจากทิศใตลงไปทางทิศเหนือ้เกิดจากภูเขาไฟระเบิด
เมื่อประมาณเกาแสนถึงหนึ่งล านปี เศษ้้้ทาให จังหวัดบุรีรัมย์มีลั กษณะภูมิประเทศที่ส าคัญๆ้้แบ่งได้้๓
ลักษณะ้คือ้้พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด้และพื้นที่ราบลุ่มตอนเหนือ
ริมฝั่งแม่น้ามูล
1.4 การปกครองและประชากร
ประกอบดวย้้๒๓้้อาเภอ้้๑๘๘้้ตาบล้้๒,๕๔๖ หมู่บาน้้้๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด้้
3 เทศบาลเมือง้้๕9้้เทศบาลตาบล้้้๑46 องค์การบริหารส่วนตาบล้้้440,324้้ครัวเรือน้ประชากร้
๑,๕87,897 คน้(ชาย้791,482้คน้หญิง้796,415้คน)
1.๕ ทรัพยากรที่ส้าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
1.๕.๑ พื้นที่ป่า (ข้อมูล ปี 2559)
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ้(๒๒ ป่า) เนื้อที่้้๑,๗๕๐,๐๖๙.๕๐ ไร่้อุทยานแห่งชาติ้1้แปลง้
237,600้ไร่้วนอุทยาน้1้แปลง้1,450้ไร่้ป่าถาวรของชาติ้10้แปลง้้41,994้ไร่้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า้้
1้แปลง้195,486้ไร่้เขตหามล่าสัตว์ป่า้4้แปลง้้20,278้้ไร่้้พื้นที่ป่าไมในจังหวัดบุรีรัมย์้ปี้2558้
จานวน้543,013.07้ไร่้ปี้2559้จานวน้625,977้ไร่
-้พื้ น ที่ ป่ า เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บปี ้ 2558้้จ านวน้82,963.93้ไร่ ้ เพิ่ มขึ้ น เนื่ อ งจากการ
ดาเนินการตามโครงการส่งเสริม การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ้้โครงการปลูกไมเศรษฐกิจ้การปลูกป่าชุมชน
และการยึดคืนพื้นที่้ฯลฯ
1.๕.๒ หิน้้บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับแลว้ ๖ ลูก้บริเวณรอบๆ้้ภูเขาไฟ้้ยังอุดมไปดวยหิน้้้้้้้
บะซอลท์้้ที่มีคุณภาพดี้้แข็งแกร่ง้้เหมาะสาหรับใชในการก่อสรางอาคาร้ถนน้้และงานก่อสรางทั่วๆ้ไปจึง
มี้ผูประกอบกิจการโรงโม่หินในจังหวัดจานวนมากถึง้้๑๐้โรง้ส่งหินที่บดย่อยแลวไปขายในหลายๆ้จังหวัด
1.๕.๓ ทรายน้้าจืด้้มีทรายน้าจืดอยู่ริมฝั่งแม่น้ามูล้้ในทองที่อาเภอคูเมือง้้พุทไธสง้และ
อาเภอ้สตึก้้มีผูประกอบการดูดทรายหลายราย
1.๕.๔ ดิน ในจังหวัดมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย้้้
1.๕.๕ แหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญๆ้้ไดแก่
(๑) แม่น้ามูล้้อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด้้มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปี้้๒๕๖.๖๙ ้ลาน
ลูกบาศก์เมตร้้้เป็นแหล่งน้าสาคัญในการอุปโภค้–้บริโภค้้และเพื่อการเกษตร
(๒) ลาน้าชี้้เป็นลาน้าแบ่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์้้และสุรินทร์้้อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด้้
มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปี้ประมาณ้้๔๔๔.๖๙ ลานลูกบาศก์เมตร
(๓) ลาปลายมาศ้้ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา้้สู่ทางตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดบุรีรัมย์้้
มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ้้๔๖๔.๗๒ ลานลูกบาศก์เมตร
(๔) ลานางรอง้้เกิดจากเทือกเขาทางดานทิศใตของจังหวัดบุรีรัมย์้มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปี
ประมาณ้้๒๗๑.๗๑ ้ลานลูกบาศก์เมตร้
(๕) ลาปะเทีย้้เกิดจากเทือกเขาทางตอนใตของจังหวัด้มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ้
๑๖๑.๗๖ ลานลูกบาศก์เมตร
(๖) ลาพังชู้้้มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ้้๑๔๖.๔๐ ลานลูกบาศก์เมตร้
จังหวัดบุรีรัมย์้้มีลุ่มน้าย่อยทั้งหมด้้จานวน้้๑๐ ลุ่มน้า้้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้าไดรวม
ทั้งสิ้น้้๙๓๓.๔๕ ลานลูกบาศก์เมตร้้้แต่จากการวิเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์มีความตองการใชน้าปริมาณทั้ งสิ้น้้
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จานวน้๑,๐๑๐.๔๔ – ๑,๑๕๗.๙๕
๒๒๔.๖ ลานลูกบาศก์เมตร

ลานลูกบาศก์เมตร้้้ซึ่งยังขาดปริมาณน้าอีกประมาณ้้๗๒.๙๙ –

1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์้้ขึ้นกับการผลิต้้๔ ้สาขาหลัก้ไดแก่้สาขา
เกษตร้้สาขาการคา้้สาขาอุตสาหกรรม้้และสาขาการบริการ
- ้ภาคการเกษตร้(ปี้2559)้เช่น้้ขาว้มีพื้นที่ปลูก้2,781,279้ไร่้ผลผลิต้962,322้
ตัน้้มันสาปะหลัง้มีพื้นที่ปลูก้326,805้ไร่้ผลผลิต้1,723,876้ตัน้้้ออย้มีพื้นที่ปลูก้279,101้ไร่้
ผลผลิต้3,489,946้ตัน้ยางพารา มีพื้นที่ปลูก้276,734้ไร่้้ผลผลิต้54825.6้ตัน้ครัวเรือนเกษตรกร้
๒38,087้ครัวเรือน้แรงงานดานการเกษตร้้๕57,955้คน
-้ ภาคอุตสาหกรรม้้มีโรงงานอุตสาหกรรม้(ปี้2559)้จานวน้้559 โรงงาน้้มีเงิน
ลงทุน้26,775.10้้ลานบาท้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่าการลงทุน้จานวน้25,543.44้ลานบาท้้มีการ
จางงาน้้13,154้คน้ภาวการณ์ผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวรอยละ้4.55้สะทอนจากการเพิ่มขึ้น
ของจานวนโรงงานและทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม้เช่น้กิจการเกี่ยวกับโรงสีขาวและศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆ้
ส่งผลต่อเนื่องใหปริมาณการใชไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
-้้ภาคการพาณิชยกรรม รวมถึงการคาและบริการ้้ธุรกิจการคาที่สาคัญในจังหวัด้้คือ้้
ธุรกิจคาส่ง้ประเภทวัตถุดิบยานยนต์/อุปกรณ์ชิ้นส่วน้สิ่งทอ้วัสดุก่อสราง้มูลค่าประมาณรอยละ้้๖๐ และ
ธุรกิจคาปลีก้้
-้้ภาคการท่ อ งเที่ ย ว้้แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เ ป็ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอารยธรรมขอมโบราณ้้เช่น้้ปราสาทเขาพนมรุง้้ปราสาทเมืองต่า้เขาอังคาร้เขา
ปลายบัด้บุรีรัมย์เป็นเมืองภูเขาไฟ้มีภูเขาไฟที่ดับแลว้จานวน้้๖ แห่ง้้มีปล่องภูเขาไฟที่ชัดเจน้โดยเฉพาะที่
เขากระโดง้้ในเขตอาเภอเมืองฯ้ซึ่งจังหวัดกาลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว้ที่สาคัญ มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ้ไดแก่้พื้นที่ชุ่มน้าบุรีรัมย์้ (อ่างเก็บน้าสนามบิน้้อ่างเก็บน้าหวยตลาด้้และอ่างเก็บน้าหวยจระเข
มาก)้เขตรั กษาพัน ธุ์สั ตว์ป่าดงใหญ่้้วนอุทยานเขากระโดง้้้มีแหล่ งศิล ปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต้้ไดแก่้้
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้ในตนเดือนเมษายนของทุกปี้้กลุ่มเตาเผาเครื่องเคลือบพันปี้ ศูนย์หัตถกรรมอาเภอ
นาโพธิ์ และศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สรางขึ้น้ไดแก่้สนามฟุตบอลไอโม
บาย้สนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก้“Chang International Circuit” ้และจุดผ่อนปรน
การคาช่องสายตะกู
-้สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์้ในปี้2558้จังหวัดบุรีรัมย์มีสถิตินักท่องเที่ยว้
จานวน้1,419,833้คน้เพิ่มขึ้นรอยละ้13.70้เมื่อเทียบกับ้ปี้2557้(1,248,763้คน)้้ปี้2559้
จานวน้1,535,714้คน้เพิ่มขึ้นรอยละ้8.16้เมื่อเทียบกัปปี ้2558้้และมีรายไดจากการท่องเที่ยว้ในปี้
2558้จานวน้2,039.37้ลานบาท้เพิ่มขึ้น้้้้รอยละ้16.10้้เมื่อเทียบกับ้ปี้2557้(1,756.53้ลาน
บาท)้ปี้2559้จานวน้2,331.54้เทียบกับจังหวัดใกลเคียง้แต่ในปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นในวันที่
มีการแข่งขันฟุตบอล้และแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ้้ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเขา
มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้น้ในวันหยุดสุดสัปดาห์้(เสาร์-อาทิตย์)้ถามีการแข่งบอล้หรือมีการแข่งรถ้มี
นักท่องเที่ยวประมาณ้30,000-50,000้คน้
1.๗ สภาพทางสังคม
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-้้จังหวัดบุรีรัมย์้มีครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ากว่าเกณฑ์้จปฐ.้(้๓๐,๐๐๐้บาท้/้คน้/้ปี)้
ในปี ้ พ.ศ.้๒๕๕8้จ านวน้้1,689้้ครัว เรือน้ปี้ 2559้จานวน้1,362้ครัว เรือนครัว เรือนยากจนมี
แนวโน มลดลง้รายได เฉลี่ ย ต่อ หั ว ต่อปี มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ้(ปี้ 55้จานวน้55,134้บาท้ปี ้ 57้จานวน้
59,284้บาท)
-้้ดานการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งการศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา้้๔
เขต้และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต้32้จานวนสถานศึกษา้๙49 แห่ง้แบ่งเป็นระดับอุดมศึกษา้6้
แห่ง้ระดับอาชีวศึกษา้13้แห่ง้ระดับมัธยมศึกษา้๖6้แห่ง้ระดับประถมศึกษา้๘64้แห่ง้จากขอมูลที่ผ่าน
มามีแนวโนมความตองการดานการศึกษาเพิ่มขึ้นจานวนนักเรียนต่อหองเพิ่มขึ้น
-้้ดานการสาธารณสุข้้จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลศูนย์้ ๑้แห่ง้โรงพยาบาลชุมชน้๒2้
แห่ง้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล้๒๒7้แห่ง้้สถานบริการสาธารณสุขเอกชน้้๒94 แห่ง้
(โรงพยาบาลเอกชน้้2 แห่ง้้คลินิกเอกชน้้๒92 แห่ง)้มีแพทย์้312้คน้ทันตแพทย์้125้คน้เภสัชกร้
169้คน้และพยาบาลวิชาชีพ้1,892้คน้อัตราส่วนต่อประชากร้แพทย์เท่ากับ้๑ : 5,067้คน้ทันตแพทย์
เท่ากับ้๑้: 12,646้คน้เภสัชกรเท่ากับ้ 1 : 9,354 คน้และพยาบาลเท่ากับ้1้:้836้คน้้้
-้้ดานการศาสนา้้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ้ประมาณ้้๙๘้้% ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลามประมาณ้้๒้้%
-้้ดานภาษา้้ประชากรพื้นที่ตอนบนของจังหวัดส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน้้ตอนล่างและ
พื้นที่ติดจังหวัดสุรินทร์พูดภาษาเขมร้้และพื้นที่ติดจังหวัดนครราชสีมาพูดภาษาไทยโคราช

2. ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ผลิตขาวหอมมะลิพันธุ์ดี้้ยางพารา้้เกษตรอินทรีย์้้ในดานการ
ท่องเที่ยว้้มีแหล่งโบราณสถานและอารยธรรมขอมที่สวยที่สุดในประเทศไทย้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม้มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย้้และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สรางขึ้น้้สนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียง
และไดมาตรฐาน้และสนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก้้ทาเลที่ตั้งของจังหวัดมีภูมิประเทศที่ดี้
และการคมนาคมที่สะดวก้ดานอุตสาหกรรมมีโรงงานเป็นจานวนมาก้้โดยเฉพาะโรงสีขาว้้ดานแรงงา นมี
กาลังแรงงานประมาณ้้558,077 คน้้รวมทั้งแรงงานฝีมือส่งออกและแรงงานที่มีคุณภาพ้้ซึ่งต่างประเทศ
ตองการแรงงานที่มีฝีมือ้้ความตองการของตลาดโลกดานขาวหอมมะลิ้้ยางพารา้้นอกจากนี้ภาคเอกชนมี
ความสนใจที่จะมาลงทุนสรางเขตอุตสาหกรรม้้เป็นพันธมิตรและเชื่อมโยงระบบรวมถึงพันธมิตรการเชื่อมโยง
ระบบการท่องเที่ยวกับจั งหวัดใกล เคียง้และประเทศเพื่อนบาน้้โดยมีผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ้( SWOT
Analysis ) ดังนี้

3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพจังหวัดบุรีรัมย์้( SWOT Analysis)
3.1 จุดแข็ง (Strength)
1.้ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์้มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ:มีขาวหอมมะลิ้มันสาปะหลัง้ออย้
ยางพารา้และปศุสัตว์ที่สาคัญ้:้สุกร้ไก่เนื้อ้้โคเนื้อ้โคนม้กระบือ
2.้การเขาสู่ประชาคมอาเซียน้(AEC) ทาใหเกิดการรวมตัวของผูผลิตเกิดตลาดใหม่ๆ้
3.้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน้โบราณคดีก่อน
ประวัติศาสตร์้แหล่งท่องเที่ยวและศึกษาทางธรรมชาติ้ที่มีศักยภาพสูงและมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย้
เช่น้ปราสาทเขาพนมรุง้ซึ่งมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม้(ดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก้ตรง้15 ช่อง
ประตู)้ปราสาทเมืองต่า้ภูเขาไฟที่ดับแลวหลายลูก้ที่มองเห็นปากปล่องภูเขาไฟไดอย่างชัดเจน้อุทยาน
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แห่งชาติตราพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่้้ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้และสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจที่
มนุษย์สรางขึ้น้“บุรีรัมย์คาสเซิล”้เป็นตน
4.้มีสนามกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและไดมาตรฐาน้มีสนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ต้ระดับ
มาตรฐานโลก
5. มีผาไหมที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง
6. มีการขยายเสนทางคมนาคมเชื่อมต่อชายแดนช่องสายตะกู
7. มีการลงทุนดานต่างๆ้มากขึ้น้ไดแก่้บริการ้ดานอสังหาริมทรัพย์้หางสรรพสินคา
คอนโด้ที่พักอาศัย
3.2 จุดอ่อน (Weakness)
1.้ระบบชลประทานและขาดการบริหารจัดการน้าเชิงระบบและทรัพยากรดินเสื่อมโทรม
2.้ขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว้การบริหารจัดการดานการท่องเที่ยว้และการลงทุนดาน
การท่องเที่ยวและบริการ
3.้สินคาและบริการมีราคาสูงขึ้น้ค่าครองชีพสูงขึ้น้
4.้สถานประกอบการขนาดใหญ่มีนอยส่งผลใหเกิดปัญหาการว่างงาน้ผูเขาสู่ตลาดแรงงานนิยม
เคลื่อนยายไปทางานต่างจังหวัด
5. การบุกรุก้ครอบครองป่าไม้ที่ดินสาธารณะเพื่อประกอบอาชีพ
6. มีแหล่งน้าไม่มากเพียงพอสาหรับการเกษตร
7. การเพิ่มขึ้นของขยะมีปริมาณมาก
8. มีการใชสารเคมีในการทาการเกษตร
9. หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น
3.3้โอกาส ( Opportunity )
1. นโยบายของรัฐใหความสาคัญเกี่ยวกับดานการเกษตร้เช่น้Zoning, Agri-map, เกษตร
อินทรีย์้เกษตรทฤษฎีใหม่้เกษตรแปลงใหม่้
2. การเขาสู่ประชาคมอาเซียน้(AEC) ทาใหสามารถจัดหาวัตถุสินคาราคาถูกมาใชใน
อุตสาหกรรม้
3. มีภูเขาไฟที่ดับแลวหลายลูก้เป็น้UNSEEN้ที่น่าสนใจของประเทศ้สามารถพัฒนาปาก
ปล่องภูเขาไฟใหเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่้เป็น้UNSEEN้ใหม่ของประเทศไทย
4. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ้เช่นการคมนาคม้มีการปรับปรุงเสนทางในการเดินทางและ
พัฒนาพื้นที่ติดชายแดน
5. มีการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใตทาใหการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนและมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่ทาใหขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มขึ้น
6. มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบาน(กัมพูชา)้สามารถพัฒนาดานการคาและการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม้
7. มีชาวต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนไทยจานวนมากที่พานักในพื้นที่จังหวัด ช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว้เพิ่มรายได้เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรม
8. การมีนักท่องเที่ยวจานวนมากขึ้น
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3.4 ข้อจ้ากัด (Threat)
1. ความผันผวนของราคาน้ามันในตลาดโลก้ส่งผลใหตนทุนการผลิตไม่แน่นอน
2. ภาวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง้ทาใหเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันชะลอตัวทาให
เกิดปัญหา้การว่างงานในพื้นที่มากขึ้น
3. เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติ้เช่นฤดูฝนน้าท่วม้ฤดูแลงแลงมาก
4. เสนทางการคมนาคมหลักของจังหวัด้ยังคงเป็น้2้ช่องทางจราจร้ซึ่งมีสภาพแคบ้จึงเป็น
ขอจากัดต่อการพัฒนา ทางเศรษฐกิจของจังหวัด
5. นโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6. มีแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่จานวนมาก้ทาใหขาดแคลนแรงงานทุกภาคการผลิต
7. การเขาสู่ประชาคมอาเซียน้(AEC) ทาใหเกิดการลักลอบนาสินคาตนทุนต่าจากประเทศ
เพื่อนบานมาขายในประเทศ/สินคาทดแทนราคาถูก และมีสินคาจากประเทศคู่แข่งเขามาแข่งขันมากขึ้น
จากศักยภาพดังกล่าว้จังหวัดไดพิจารณาเห็นว่าศักยภาพดานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด้
และการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย้้มีตนทุนที่มีศั กยภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด้เพื่อ
เพิ่มรายไดจากการท่องเที่ยว้และยังสอดคลองกับยุทธศาสตร์การเขาสู่ประชาคมอาเซียน้ปี้ ๒๕๕๘้ในการ
เพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนในดานการท่องเที่ยว้จึง ไดกาหนดวิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาจังหวัด้4้ปี้รอบใหม่้(พ.ศ.้2561้–้2564)้้ว่า “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา
มาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี” และไดกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์้(Positioning)้
โดยจะทาใหจังหวัดบุรีรัมย์เป็น้้“เมืองท่องเที่ยวและกีฬามาตรฐานโลก”้โดยใชปราสาทพนมรุงซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด้ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก้เป็นจุดขายและเป็นจุดศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของ
จังหวัด้และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ้ภายในจังหวัด้เช่น้การท่องเที่ยวดานกีฬา้
(สนามฟุตบอล้สนามแข่งรถ้การส่งเสริมเมืองมวยไทยโลก้เป็นตน)้ตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัด
ขางเคียง้และประเทศเพื่อนบาน้้นครวัด้นครธม้ของประเทศกัมพูชา้้จังหวัดบุรีรัมย์จึงไดกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์้ดังนี้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2561-2564)
4.1 วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision )
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคม
สันติสุข 9 ดี”
4.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม้และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
2.้ส่งเสริมการผลิตสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน
3.้ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.้ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. อนุรักษ์้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ใหมีความมั่นคง้ยั่งยืน้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
4.3 เป้าประสงค์รวม
1.้ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
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2.้ศูน ย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิ ตสิ นคาดานการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล
3.้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี้อยู่ดีมีสุข
4.้หมู่บาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บานสันติสุข้9 ดี
5.้พัฒนาแหล่งน้าและคุณภาพของน้าอย่างสมดุล
6.้ฟื้นฟู้อนุรักษ์และการใชประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
7.้จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน
8.้สังคมสงบสุขและอบอุ่น
9.้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10.้ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย
4.4 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”
4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic lssues )
4.5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : ด้านเศรษฐกิจ
"เป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”
เป้าประสงค์
1.้ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2.้ศูน ย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิ ตสิ นคาดานการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล้
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรดานการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยดานการท่องเที่ยว้
5. พัฒนาสินคาและบริการดานการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม้และการบริหารจัดการดานการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
9.้สรางอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ใหเป็น้“เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City)
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
10.้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน้เพื่อกระจายรายไดสู่ชุมชน
11.้เร่ ง รั ด การจั ด หาน้ าและการเตรีย มความพรอมในการให บริ การน้ าเพื่ อรองรั บการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์
12.้้ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา้และสนามกีฬามาตรฐานโลก
13.้ส่งเสริมการเชื่อมโยงเสนทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
14.้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และ
กลุ่มจังหวัดอิสานใต
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15.ส่งเสริมการคาชายแดนเพื่อการคาและการลงทุน
้16. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
19. ส่งเสริมการนอมนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผน
ชีวิตหมู่บานสันติสุข้9้ดี
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อใหเกิดการลงทุน้เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและทองถิ่นเพื่อใหไดการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร้(Zonning)
25. พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใหไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยดานอาหาร
4.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
เป้าประสงค์ (Goals)
1.้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี้อยู่ดีมีสุข้้
2.้หมู่บาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บานสันติสุข้9้ดี
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุ่น
2. ส่งเสริมการแกปัญหาครัวเรือนยากจน้ตามหลักธรรมนูญหมู่บานสันติสุข้9้ดี
3. เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ้ตามเกณฑ์
คุณภาพทางการศึกษาของทองถิ่นและระดับชาติ
4. เสริมสรางความมีศีลธรรมและการใชศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงอยู่ในชุมชนและ
สังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ้
5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะดานแรงงานและการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย
แรงงาน
6. ส่งเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบ
วงจรของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ
7. รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง้การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค้ตลอดจนการ
ดูแลผูป่วยในครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถวนหนา
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข้การเรียน้การสอน้และการวิจัยดานวิทยาศาสตร์้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
9. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บาน/ชุมชน
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10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บานสันติสุข้9้ดี้(เป็นคนดี้มีปัญญา้
รายไดสมดุล้สุขภาพแข็งแรง้สิ่งแวดลอมสมบูรณ์้สังคมอบอุ่น้หลุดพนอาชญากรรม้กองทุนพึ่งพาตนเอง้
และคณะกรรมการหมู่บาน/ชุมชนเขมแข็ง)
11. สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ้สู่การปฏิบัติ
ในระดับหมู่บาน/ชุมชน
้
4.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
"ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
เป้าประสงค์ (Goals)
1.้พัฒนาแหล่งน้าและคุณภาพของน้าอย่างสมดุล
้2.้ฟื้นฟู้อนุรักษ์และการใชประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
้3.้จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน้้
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค้บริโภคใหเพียงพอ้ควบคู่กับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าภาคการผลิต้(ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม)้โดยเนนกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง้ๆ
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้าและการจัดการแหล่งน้าโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครืองข่ายประชาสังคม
3. ส่งเสริม้อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น้ๆ้โดยเนน
การใชประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด
4.
ส่ ง เสริ ม ให เกิ ด ชุ ม ชนต นแบบในการบริ ห ารจั ด การและใช ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเป็น
หนาที่ของพลเมืองคนบุรีรัมย์
6. ส่งเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเนนการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
7. ส่งเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่ งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแต่ตนทางถึง
ปลายทาง้โดยเนนกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
8. ส่งเสริมใหเกิดชุมชนหรือองค์กรตนแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
4.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
“บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี”
เป้าประสงค์ (Goals)
1.้สังคมสงบสุขและอบอุ่น
้2.้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
้๓.้ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย
กลยุทธ์

10
1.้พัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมู่บาน/ชุมชน้
และการเพิ่มจานวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในหมู่บาน
2.้้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน้ปราบปราม้และแกไขปัญหายาเสพติดในหมู่บาน/
ชุมชน้อย่างยั่งยืน
3.้ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด้ไดรับการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ้และไดรั บการติดตามดูแล
ช่วยเหลือภายหลังจาการบาบัดฟื้นฟู
4.้เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข้โดยการสรางความเป็น ธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายใน
จังหวัด
5.้ป้องกันและแกไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเขา
ไปเกี่ยวของกับปัญหาภัยทางสังคม้และภัยยาเสพติด
6้เสริมสรางกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทองถิ่นในการบริหารจัดการ้การ
ตรวจสอบ้และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ
ชอบ
7.้เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความมั่นคงภายในจังหวัด
8.้้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ้ของหมู่บานตามแนวชายแดนใหเป็น
หมู่บานมั่นคงและสงบสุข
9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อนบาน
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
11. สรางจิตสานึกใหกับผูประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับอย่างเคร่งครัด
12. รณรงค์ และส่ งเสริ มการขึ้น ทะเบีย น้การควบคุม ดูแ ลแรงงานต่า งด าวในสถาน
ประกอบการและในชุมชน้เพื่อจัดระบบป้องกันและแกไขปัญหาผูหลบหนีเขาเมือง้้
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม

5. ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning)
*** จังหวัดบุรีรัมย์ก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 4 ด้าน คือ
้้้้้้้้ 1.้พัฒนาศักยภาพเป็น้“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”้
2.้ส่งเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล้้
3.้ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม้
4.้ส่งเสริมการคาชายแดนเพื่อการคาและการลงทุน
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